
 

 

Міністерство освіти і науки України 
Національний університет водного господарства 

та природокористування 
Кафедра прикладної математики 

 
  

  

04-01-23 
 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни 
«Основи проектування систем штучного інтелекту та 

розпізнавання образів» 
Частина 1 

для студентів спеціальностей 

113 «Прикладна математика», 

122 «Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології» 

 
 
 
 

Рекомендовано до друку 
науково-методичними комісіями 
спеціальності 113 
«Прикладна математика»,  
протокол № 1 від 12.10.2016, 
122 «Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології» 
протокол № 1 від 12.10.2016. 

 
 
 

Рівне  2016 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
навчальної дисципліни «Основи проектування систем штучного 
інтелекту та розпізнавання образів» для студентів 
спеціальностей 113 «Прикладна математика», 122 «Комп’ютерні 
науки та інформаційні технології». - Рівне, НУВГП, 2016. – 53 с. 

 
 
Укладач: Жуковський В.В., ст. викладач кафедри 

прикладної математики  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Відповідальний за випуск П.М. Мартинюк, д.т.н., професор, 

завідувач кафедри прикладної математики. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Жуковський В.В., 2016 
 НУВГП, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

Зміст 

Вступ  ............................................................................................ 5 

Лабораторна робота №1. Алгоритм мурахи .............................. 6 

Мета роботи: реалізувати задачу комівояжера з 
використанням алгоритму мурахи. ........................................ 6 

Теоретичні відомості ............................................................... 6 

Хід виконання ........................................................................... 9 

Зміст звіту ................................................................................. 9 

Контрольні запитання .............................................................. 9 

Лабораторна робота №2. Генетичний алгоритм ...................... 10 

Мета роботи: створити програмний код для реалізації 
поставленого завдання з використанням генетичного 
алгоритму. ............................................................................... 10 

Теоретичні відомості ............................................................. 10 

Хід виконання ......................................................................... 15 

Варіанти .................................................................................. 16 

Зміст звіту ............................................................................... 16 

Контрольні запитання ............................................................ 16 

Лабораторна робота №3. Нечітка логіка .................................. 17 

Мета роботи: ознайомитися з алгоритмами нечіткої логіки. 
Вирішити поставлену задачу використовуючи нечітку 
логіку. ...................................................................................... 17 

Теоретичні відомості ............................................................. 17 

Хід виконання ......................................................................... 21 

Варіанти .................................................................................. 22 

Зміст звіту ............................................................................... 22 

Контрольні запитання ............................................................ 22 

Лабораторна робота №4. Модель станів .................................. 23 

Мета роботи: ознайомитися з алгоритмами ланцюгів 
Маркова. Згенерувати текст вибраної тематики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

використовуючи модель станів ............................................. 23 

Теоретичні відомості ............................................................. 23 

Хід виконання ......................................................................... 27 

Варіанти .................................................................................. 28 

Зміст звіту ............................................................................... 28 

Контрольні запитання ............................................................ 28 

Лабораторна робота №5. Алгоритм ART1. .............................. 29 

Мета роботи: ознайомитись з алгоритмами кластеризації. 
Реалізувати задачу персоналізації з використанням 
алгоритму ART1 ..................................................................... 29 

Теоретичні відомості ............................................................. 29 

Хід виконання ......................................................................... 35 

Зміст звіту ............................................................................... 35 

Контрольні запитання ............................................................ 35 

Лабораторна робота №6. Нейронні мережі .............................. 36 

Мета роботи: Ознайомитись з алгоритмом зворотнього 
розповсюдження ..................................................................... 36 

Теоретичні відомості ............................................................. 36 

Хід виконання ......................................................................... 46 

Зміст звіту ............................................................................... 47 

Контрольні запитання ............................................................ 47 

Використані джерела ................................................................. 48 

Додаток А .................................................................................... 51 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

Вступ 
Завданням навчальної дисципліни «Основи проектування 

систем штучного інтелекту та розпізнавання образів» є засвоєн-
ня студентами основних тенденцій розробки та застосування 
систем штучного інтелекту та розпізнавання образів. В результа-
ті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати сучасні 
методи та підходи до розробки інтелектуальних та розпізнаваль-
них систем, алгоритми побудови слабких систем штучного інте-
лекту. Буде вміти проектувати системи штучного інтелекту для 
розв’язання актуальних інтелектуальних задач, розробляти сис-
теми розпізнавання образів з використанням бібліотеки OpenCV, 
виконувати аналіз роботи інтелектуальних та розпізнавальних 
систем.  

Дані методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 
є першою частиною, що охоплює завдання пов’язані з алгорит-
мами слабкого штучного інтелекту. Зокрема розглядаються алго-
ритми мурахи, ART1, генетичний алгоритм, нечітка логіка, мо-
дель станів та нейронні мережі. Теоретичні відомості відібрані із 
останніх літературних джерел та відображають сучасний стан 
справ в області Artifical Intelligence [1-6]. Друга частина методи-
чних вказівок є орієнтованою на завдання пов’язані із задачами 
розпізнавання образів. 

Практичні завдання змушують студента мислити самос-
тійно, шукати необхідну інформацію та аналізувати її. Варто 
зазначити, що результатом виконання кожної лабораторної робо-
ти є готовий програмний продукт. Внаслідок цього досягається 
вміння виконувати поставлене завдання повністю, самостійно 
опановувати нові знання та комплексно оформлювати результат 
роботи у вигляді звіту. 

Оцінювання кожної роботи включає в себе такі основні 
елементи: демонстрація результатів роботи за допомогою. 
комп’ютерної програми написаної довільною мовою програму-
вання, оформлення письмового звіту про виконання роботи (див. 
приклад у додатку А) та усного опитування за темою роботи на 
основі контрольних запитань. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

Лабораторна робота №1. Алгоритм 
мурахи 

Мета роботи: реалізувати задачу комівояжера з 

використанням алгоритму мурахи. 

Теоретичні відомості 

Алгоритми мурахи (Ant algorithms), або оптимізація за прин-
ципом мурашиної колонії (ця назва була придумана винахідни-
ком алгоритму, Марко Доріго (Marco Dorigo)) мають специфічні 
властивості, що властиві мурахам, і використовують їх для оріє-
нтації у фізичному просторі. Природа пропонує різні методики 
для вирішення різних задач (як буде показано в інших лаборато-
рних роботах, наприклад, генетичний алгоритм). Алгоритми 
мурахи особливо цікаві тому, що їх можна використати для ви-
рішення не лише статичних, але і динамічних проблем, напри-
клад, проблем маршрутизації в мережах, що змінюються. 

Хоча мурахи і сліпі, вони уміють орієнтуватися на складній 
місцевості, знаходити їжу на великій відстані від мурашника і 
успішно повертатися додому. Виділяючи ферменти під час пе-
реміщення, мурахи змінюють довкілля, забезпечують комуніка-
цію, а також знаходять зворотний шлях в мурашник. 

Найдивовижніше в цьому процесі - це те, що мурахи уміють 
знаходити найоптимальніший шлях між мурашником і зовніш-
німи точками. Чим більше мурашок використовують один і той 
же шлях, тим вище концентрація ферментів на цьому шляху. 
Чим ближче зовнішня точка до мурашника, тим більше разів до 
неї переміщалися мурахи. Що стосується більш віддаленої точ-
ки, то її мурахи досягають рідше, тому по дорозі до неї вони 
застосовують сильніші ферменти. Чим вище концентрація фер-
ментів на шляху, тим прийнятніше він для мурах в порівнянні з 
іншими доступними. Так мурашина «логіка» дозволяє вибирати 
коротший шлях між кінцевими точками. 

Алгоритм мурахи 

Мураха - це програмний агент, який є членом великої колонії 
і використовується для вирішення певної проблеми.  Нехай ми 
розглянемо проблему задачі комівояжера. Мураха забезпечуєть-
ся набором простих правил, які дозволяють їй вибирати дорогу в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

графі. Вона підтримує список табу (tabu list), тобто список вуз-
лів, які вона вже відвідала. Таким чином, мураха повинна прохо-
дити через кожен вузол лише один раз. Дорога між двома вузла-
ми графа, по якому мураха відвідала кожен вузол лише один раз, 
називається шляхом Гамільтона (Hamiltonian path),названа на 
часть математики сера Уїльяма Гамільтона (Sir William 
Hamilton). 

Вузли в списку - «поточної подорожі» розташовуються в то-
му порядку, в якому мураха відвідувала їх. Пізніше список вико-
ристовується для визначення протяжності дороги між вузлами. 

Справжня мураха під час переміщення по дорозі залишатиме 
за собою фермент. У алгоритмі мурахи агент залишає фермент 
на гранях мережі після завершення подорожі. Про те, як це від-
бувається, розповідається в розділі «Подорож мурахи». 

Початкова популяція  

Після створення популяція мурах порівну розподіляється по 
вузлах мережі. Необхідне рівне розділення мурах між вузлами, 
щоб всі вузли мали однакові шанси стати відправною точкою. 
Якщо всі мурахи почнуть рух з однієї точки, це означатиме, що 
дана точка є оптимальною для старту, а насправді ми цього не 
знаємо. 

Рух мурахи  

Рух мурахи грунтується на одному і дуже простому імовірні-
сному рівнянні. Якщо мураха ще не закінчила дорогу (path), 
тобто не відвідала всі вузли мережі, для визначення наступної 
грані дороги використовується рівняння (1): 
 

� �
���, ��	 ∗ ���, ���

∑ ���, ��	 ∗ ���, ����

 (1) 

Тут ���, �� - інтенсивність ферменту на грані між вузлами r 
і u,  

�	(r,u) - функція, яка представляє вимір зворотної відстані для 
грані (рівняння (2)),  

α - вага ферменту, �- коефіцієнт евристики 
 1

( ),  
( , )

r u
len r u

η =
 

(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

Тут ( , )len r u  - відстань між гранями r i u. 
 
Параметри α і β визначають відносну значимість двох пара-

метрів, а також їх вплив на рівняння. Памятаймо, що мураха 
подорожує лише по вузлах, які ще не були відвідані (як вказано 
списком табу). Тому ймовірність наступного вибору розрахову-
ється лише для граней, які ведуть до ще не відвіданих вузлів.   

Подорож мурахи 

 Пройдений мурахою шлях відображується, коли мураха від-
відає всі вузли діаграми. Зверніть увагу, що цикли заборонені, 
оскільки в алгоритм включений список табу. Після завершення 
довжина дороги може бути підрахована - вона рівна сумі всіх 
граней, по яких подорожувала мураха. Рівняння (3) показує кі-
лькість ферменту, який був залишений на кожній грані дороги 
для мурахи k. Змінна Q є константою. 
 

∆���
� ��� �

�

�����
	 (3) 

Результат рівняння є засобом виміру дороги - коротка дорога 
характеризується високою концентрацією ферменту, а довша 
дорога - нижчою. Потім отриманий результат використовується 
в рівнянні (4), щоб збільшити кількість ферменту уздовж кожної 
грані пройденого мурахою шляху. 
 ������ � ������� � ∆���

� ���� ∗ � (4) 

Зверніть увагу, що дане рівняння застосовується до всієї до-
роги, при цьому кожна грань позначається ферментом пропор-
ційно довжині дороги. Тому слід дочекатися, поки мураха закін-
чить подорож і тільки потім оновити значення ферменту, інакше 

дійсна довжина дороги залишиться невідомою. Константа 	� - 
значення між 0 і 1. 

Випаровування ферменту 

На початку шляху в кожної грані є шанс бути вибраною. Щоб 
поступово видалити грані, які входять в гірші шляхи в мережі, 
до всіх граней застосовується процедура випаровування фермен-

ту (Pheromoiie evaporation). Використовуючи константу � з рів-
няння (4), ми отримуємо рівняння (5). 
 ������ � ������ ∗ �1 � �� (5) 
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Тому для випаровування ферменту використовується зворот-
ний коефіцієнт оновлення дороги. 

Повторний запуск 

Після того, як шлях мурахи завершений, грані оновлені від-
повідно до довжини шляху і сталося випаровування ферменту на 
всіх гранях, алгоритм запускається повторно. Список табу очи-
щається і довжина шляху стає рівною нулю. Мурахам дозволя-
ється рухатися по мережі згідно рівняння (1). Цей процес може 
виконуватися до тих пір, коли впродовж декількох запусків не 
було відмічено повторних змін. Потім визначається кращий 
шлях, який і є рішенням. 

Хід виконання 

Ознайомтеся з теоретичними відомостями. 
Створіть зручний користувацький інтерфейс для 

вирішення задачі згідно поставленого завдання. 
Перевірте роботу програми та покажіть результати 

викладачу. 
Оформіть і захистіть звіт. 

Зміст звіту 

Назва та мета роботи. 
Теоретичні відомості. 
Код програми. 
Висновки. 

Примітка. Приклад звіту наведений в додатку А. 

Контрольні запитання 

Який природній зміст алгоритму? 
Що таке шлях Гамільтона? 
Який алгоритм? 
Що представляє собою мураха? 
Що таке фермент? 
Як формується початкова популяція? 
Як рухаються мурахи? 
Випаровування ферменту. 
Що таке список табу? 
Області застосування даного алгоритму. 
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Лабораторна робота №2. Генетичний 
алгоритм 

Мета роботи: створити програмний код для 

реалізації поставленого завдання з використанням 

генетичного алгоритму. 

Теоретичні відомості 

Генетичний алгоритм (Genetic algorithm) являє собою 
техніку оптимізації, яка моделює феномен природної еволюції 
(вперше відкритий Чарльзом Дарвіном). При природній еволюції 
виживають і дають саму більшу чисельність нащадків особи, 
найбільш адаптовані до складних умов навколишнього 
середовища. Ступінь адаптації, в свою чергу, залежить від 
набору хромосом конкретної особи, отриманих від батьків. Це 
основа виживання сильнішого – не тільки процес виживання, 
але й участь у формуванні наступного покоління. У природі 
виживання є визначальною і основною функцією. 

 
Генетичний алгоритм виконується в три етапи (якщо не 

враховувати початкове створення популяції). Під час оцінки ви-
значається здоров'я популяції. Далі виконується відбір підгрупи 
хромосом на підставі попередньо заданого критерію. Нарешті, 
вибрана підгрупа рекомбінує, в результаті чого виходить нова 
популяція. Алгоритм (рис. 1) виконується заново з новою попу-
ляцією. Процес триває до тих пір, поки не буде досягнуто певну 
межу. Тоді робота алгоритму вважається завершеною. 
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Рис.  1. Робота генетичного алгоритму 

Ініціалізація 

Створення початкової популяції (Initialization) дозволяє 
сформувати відправну точку для роботи алгоритму. Зазвичай це 
виконується шляхом довільного створення хромосом, але також 
допускається додавання в популяцію «здорових» хромосом (рис. 
2). 

 
Рис.  2. Ініціалізація генетичного фонду 

 Порада: Важливе обмеження полягає в тому, що початко-
ва популяція повинна бути різноманітною. Переконатися в цьо-
му можна при виконанні другого кроку, який визначає, що всі 
хромосоми відрізняються. При відсутності різниці результати 
роботи алгоритму будуть незадовільними 

Оцінка 
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Етап оцінки (Evaluation) дає можливість визначити, як ко-
жна хромосома (рішення) справляється з даною проблемою. 
Алгоритм декодує хромосому стосовно проблеми і перевіряє 
результат вирішення проблеми з використанням нових парамет-
рів. Потім на підставі результату розраховується «здоров’я» 
хромосоми (рис. 3). 

 

 
Рис.  3. Оцінка популяції 

 
Відбір 

Відбір (Selection) є, ймовірно, найбільш важливим і най-
важчим етапом для розуміння генетичного алгоритму. На цьому 
етапі хромосоми вибираються для подальшого використання в 
іншій популяції. Відбір здійснюється на підставі здоров'я хромо-
сом (тобто того, наскільки ефективно вони вирішують дану про-
блему). Цей процес є двозначним, тому що, якщо включити у 
вибір тільки дуже здорові хромосоми, то рішення стає обмеже-
ним через недостатню різноманітність. Якщо вибір здійснюється 
довільно, то немає гарантій, що здоров'я наступних поколінь 
буде поліпшуватися. Тобто вибирається група хромосом, які 
будуть брати участь в рекомбінації (або схрещуванні). Процес 
вибору представлений на Рис.  4. 

Існує безліч алгоритмів відбору. На Рис.  4. показаний ал-
горитм, відомий як «Відбір за методом рулетки», або імовірніс-
ний відбір. При використанні цього методу відбір з популяції 
ґрунтується на здоров'ї хромосоми. Чим краще здоров'я хромо-
соми, тим більша ймовірність того, що вона буде обрана (або 
повторно обрана) для формування наступного покоління. Таким 
чином, ймовірність вибору пропорційна здоров'ю хромосоми. 
На Рис.  4 хромосома 2 була обрана для подальшого використан-
ня два рази, хромосома 3 - теж два рази, а хромосома 5 - тільки 
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один раз. Хромосоми 1 і 4 не були вибрані жодного разу, тому 
вони зникають з наступної популяції. 

 
Рис.  4. Відбір хромосом на основі їх здоров’я 

Рекомбінація 

При рекомбінації (Recombination) частини хромосом пе-
реміщуються, може бути, навіть змінюються, а отримані нові 
хромосоми повертаються назад в популяцію для формування 
наступного покоління. Перша група хромосом зазвичай назива-
ється батьками, а друга - дітьми. З однаковою ймовірністю мо-
жуть застосовуватися один або кілька генетичних операторів. 
Доступні оператори включають мутацію і перехресне схрещу-
вання, які являються аналогами однойменних генетичних про-
цесів. Дані будуть розглядатися приклади генетичних операто-
рів. Процес рекомбінації представлений на рис. 5. 

 
Рис.  5. Рекомбінація хромосом для нової популяції 

У результаті рекомбінації утворюється нова популяція 
хромосом. Процес повторюється заново з етапу оцінки до тих 
пір, поки проблема не буде вирішена або поки не буде виконана 
будь-яка інша умова завершення алгоритму (наприклад, макси-
мально можливу кількість поколінь). 

 

Генетичні оператори 
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Існує величезна кількість генетичних операторів (Genetic 
operator), проте лише кілька використовується при вирішенні 
загальних завдань. Перехресне схрещування і мутація, про які 
розповідається нижче, є прямими аналогами природних проце-
сів. 

Перехресне схрещування 

Оператор перехресного схрещування (Crossover) бере дві 
хромосоми, розділяючи їх у довільній точці (для кожної хромо-
соми), а потім міняє місцями «хвости», які вийшли. При цьому 
утворюються дві нові хромосоми. Поділ хромосоми в одній точ-
ці (що отримало назву перехресного схрещування в одній точці) 
є не єдиною можливістю (рис. 6). Також можна використовувати 
поділ в декількох точках (рис. 7). 

При перехресному схрещуванні в популяції не створюєть-
ся новий матеріал, а виконується просто зміна популяції з метою 
створення нових хромосом. Це дозволяє генетичному алгоритму 
виконувати пошук розв’язку проблеми серед існуючих рішень. 
Оператор перехресного схрещування є самим важливим і вико-
ристовується найчастіше. Другий оператор, мутація, пропонує 
можливість створення нового матеріалу в популяції. 

 
Рис.  6. Перехресне схрещування в одній точці 
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Рис.  7. Перехресне схрещування в декількох точках 

Мутація 

Оператор мутації (Mutation) вносить довільну зміну в гени 
хромосомі (іноді навіть кілька змін в залежності від частоти 
застосування). Він дозволяє додавати в популяції новий матері-
ал. Оскільки нові хромосоми просто перемішуються з уже існу-
ючими при схрещуванні, то мутація пропонує можливість «пе-
ретрусити» - популяцію і розширити область пошуку рішення 
(рис. 8). 

 
Рис.  8. Мутація однієї хромосоми 

Хід виконання 

Ознайомтеся з теоретичними відомостями. 
Створіть зручний користувацький інтерфейс для 

вирішення задачі згідно поставленого завдання. 
Перевірте роботу програми та покажіть результати 

викладачу. 
Оформіть і захистіть звіт. 
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Варіанти 

1.  Реалізувати пошук найкоротшого шляху між n містами 
(задача комівояжера). 

2.  Задача розміщення ферзів на шаховій дошці, які не 
б’ють один одного. 

3.  Знайти корені рівняння a+2b+3c+4d=30. 
4.  Реалізувати задачу організації оптимального розкладу 

начального закладу для студентів із мінімальним часом 
переходів між аудиторіями. 

5. Сформувати перелік псевдокоманд для обчислення 
виразу (x * 2) + (y * 2). 

6. Знайти корені рівняння 6a+b-12c+3d=130 
7.  Релізувати задачу оптимального розкладу використання 

n універсальних пристроїв на заводі для m операцій. Час 
виконання кожної операції задається. 

8.  Сформувати перелік псевдокоманд для обчислення 
виразу x^2 + (2 * y * x) 

9.  Знайти корені рівняння 11a-8b+5c+d=50. 
10. Розвязати задачу наповнення рюкзака (вибрати 

найбільш цінні речі при обмеженій ємкості рюкзака) . 
 

Зміст звіту 

Назва та мета роботи. 
Аналіз завдання. 
Отриманий код, кількість популяцій, додаткові пояснення. 
Висновки. 

Примітка. Приклад звіту наведений в додатку А. 

Контрольні запитання 

Який природній зміст алгоритму? 
Як здійснюється ініціалізація популяції? 
Які вимоги до початкової популяції? 
Як відбувається оцінка здоров'я? 
Як здійснюється відбір? 
Які алгоритми використовуються при відборі хромосом? 
Як здійснюється рекомбінація? 
Які генетичні оператори використовуються при рекомбінації? 
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Лабораторна робота №3. Нечітка 
логіка 

Мета роботи: ознайомитися з алгоритмами нечіткої 

логіки. Вирішити поставлену задачу використовуючи 

нечітку логіку. 

Теоретичні відомості 

 
Нечітка логіка винайдена для того, щоб дозволити про-

грамам працювати в діапазонах різних степенів істини. Замість 
того, щоб використовувати двійкову систему були введені степе-
ні істинності [0;1]. 

Система якості обслуговування (QoS - quality of service) 

 
Рис.  9. Схема роботи QoS сервісу 

QoS керує виходом даних по певному каналу. Принцип ро-
боти зображено на рис. 9. Її задача забезпечувати постійну про-
пускну здатність. Якщо програма відправляє багато  даних, не-
обхідно зменшити швидкість передачі. 

Правило:  
1. Якщо коефіцієнт використання канала програмою 

дуже високий, то необхідно зменшити швидкість.  
2. Якщо ж він є невеликим – збільшити швидкість 

пропускання пакетів через шлюз. 
 
Потрібно визначити поняття для «великий-малий». 
Побудуємо функції приналежності для швидкості пропус-

ку даних згідно нечіткої логіки (рис. 10). 

Програма 
швидкість 
передачі 

шлюз 
Канал 
даних 

коефіцієнт вико-
ристання 
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Рис.  10. Функція приналежності для коефіцієнта використання каналу 

Функція приналежності визначає ступінь ступінь істини 
даного реального світового значення у функції приналежності. В 
нашому прикладі QoS, ми маємо функцію приналежності по 
множині варіантів використання мережевого з’єднання.  
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На основі даних рівнянь ми можемо вирахувати значення m_low 
i m_high для різних значень пропускної здатності rate: 
 

rate m_low m_high 

10 1 0.00 

85 0.75 0.00 

90 0.5 0.00 

95 0.25 0.00 

60     80         100    120   140 
 

1 
 
 
 
 
 
0 

низький великий 

мертва зона 

коефіцієнт ви-
користання 
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100 0.00 0.00 

105 0.00 0.25 

110 0.00 0.5 

115 0.00 0.75 

180 0.00 1 

 
Нехай кожну секунду пристрій отримує інформацію про 

кількість пакетів через шлюз. Щоб регулювати кількість, вико-
ристаємо наступне рівняння: 

)_()_( packetshighmpacketslowmraterate ∆×−∆×+=  
Змінна rate задає кількість пакетів, що передаються протягом 
заданого проміжку часу (одна секунда). Константа delta packets 
визначає максимальну кількість пакетів, що може бути додано 
або віднято від rate. Функція приналежності в цьому випадку 
задає коефіцієнти, які будуть використовуватися в алгоритмі 
керування пропускною здатністю. 

Розглянемо приклад з використанням delta packets рівним 
10, rate =110. В цьому випадку ітерації модифікації пропускної 
здатності будуть наступні: 

25.10110*125.010.05.102

5.10210*25.010.0105

10510*5.010*0110

=−+=

=−+=

=−+=

rate

rate

rate

 

Даний процес продовжується доки не отримаємо 100. 
 
Оператори нечіткої логіки: 

Оператор Формула 

A or B Min(A,B) 

A and B Max(A,B) 

Not A 1-A 

 
Керування зарядкою батереї 

Маємо два режими роботи: 
• Підзарядка (невелика кількість струму); 
• Повна зарядка. 
З точки зору системи керування необхідно визначити, коли 

потрібно переходити із одного режиму в інший. При зарядці 
температура збільшується. Коли температура критична, зупиня-
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ємо зарядку і переходимо до підзарядки. Можна перевірити на-
пругу, якщо вона досягла певної межі необхідно перейти на пі-
дзарядку. Для контролю температури і напруги пристрій місти-
тиме 2 давачі. У цьому випадку отримуємо наступні правила 
нечіткої логіки (на мові програмування): 

 
if m_voltage_high( voltage ) 
then mode = trickle_charge 

 
if m_temperature_hot( temperature ) 
then mode = trickle_charge 

 
if ( ( not(m_voltage_high( voltage ))) AND 
     ( not(m_temperature_hot( temperature ))) ) 
then mode = fast_charge 

Відповідні функції приналежності мають вигляд такий як на 
рисунках 11 та 12.  

 
Рис.  11. Функція приналежності для напруги 
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Рис.  12. Функція приналежності для температури 

Функція приналежності для напруги задає три значення: низька, 
середня та висока. Схожим чином задаємо функцію приналеж-
ності для температури – холодно, помірно, гаряче. Ці дані є де-
монстраційними і не відображають реальний стан справ в спра-
вжньому пристрої. 

Застосування нечіткої логіки:  
• системи, де потрібно спростити складність; 
• системи відеокамер; 
• фотоапарати з авто фокусом; 
• автомобільні системи. 

 

Хід виконання 

Ознайомтеся з теоретичними відомостями. 
Створіть зручний користувацький інтерфейс для 

вирішення задачі згідно поставленого завдання. 
Реалізуйте вирішення поставленої задачі за допомогою 

нечіткої логіки. Задачу можна вибрати згідно нижчеподаних 
варіантів або обрати самостійно, попередньо погодивши з 
викладачем. 

Перевірте роботу програми та покажіть результати 
викладачу. 
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Оформіть і захистіть звіт. 
 

Варіанти 

1.  Керування шлюзом пропускного інтернет каналу. 
2.  Керування процесом зарядки акумулятора батареї. 
3.  Керування рухом гусеничного трактора. 
4.  Керування блоком безперебійного живлення. 
5.  Керування пилососом (Vacuum cleaner with fozzy logic). 
6. Керування кондиціонером. 
7.  Керування пральною машиною. 
8.  Керування автомобільним очисником від дощу. 
9.  Керування обігрівачем. 
10. Керування системою освітлення. 
 

Зміст звіту 

Назва та мета роботи. 
Теоретичні відомості. 
Опис вхідних даних та функції приналежності. 
Опис механізму керування. 
Висновки. 

Примітка. Приклад звіту наведений в додатку А. 

 

Контрольні запитання 

Який природній зміст алгоритму? 
Що таке функція приналежності? 
Як обчислити степінь істинності? 
Аксіоми нечіткої логіки. 
Приклади застосування систем з нечіткою логікою. 
Які переваги використання систем з нечіткою логікою? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

Лабораторна робота №4. Модель 
станів 

Мета роботи: ознайомитися з алгоритмами 

ланцюгів Маркова. Згенерувати текст вибраної 

тематики використовуючи модель станів 

Теоретичні відомості 

В даній лабораторній роботі розглядається модель Марко-
ва (Markov Model), ім’я якій дав російський математик Андрій 
Марков, а також її версія, яка називається модель станів (Bigram 
Model). Ці моделі можуть бути дуже корисними при описанні 
процесів, які включають різні стани, а також можливостей, 
пов’язаних з різними переходами між ними. Для даних моделей 
існує ряд досить цікавих областей застосування. 
 Ланцюг Маркова (Markov Chain) являє собою процес, 
який складається з декількох станів і ймовірностей, пов’язаних з 
переходами між ними. Розглянемо деякі приклади. 
 Рис. 13 ілюструє вимову слова «tomorrow» (завтра). На 
діаграмі доступні два різні способи вимови (наприклад залежить 
ад, від акценту). Ймовірність вимови слова як «tahmorrow» рівна 
0.5, ймовірність вимови слова як «tuwmorrow» також рівна 0.5. 

 

 
Рис.  13. Приклад ланцюга Маркова для вимови слова "tomorrow" 

Це дуже простий приклад, так як він потребує прийняття 
рішення тільки в одній точці ланцюга. Кожен стан включає фор-
мування фонеми. В кінці ланцюга нам доступна повна вимова. У 
підрозділі, присвяченому застосуванню моделі, будуть предста-
влені завдання, які можуть вирішуватися за допомогою таких 
ланцюгів. 

Розглянемо інше застосування моделі. Уявіть програму 
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роботи з електронною поштою, яка відстежує поведінку корис-
тувача. Коли приходить повідомлення, програма визначає, як з 
ним вчинив користувач, і використовує цю інформацію для ро-
боти з наступними подібними повідомленнями (рис. 14). 

 
Рис.  14. Алгоритм фільтрування спам-повідомлень на основі поведінки 

користувача 

Агент електронної пошти помітив, що 8 з 10 повідомлень 
є спамом, а інші 2 - листами. Потім агент запам'ятовує, що в 80% 
випадків користувач видаляє повідомлення, не прочитавши їх, а 
в 20% випадків повідомлення бувають прочитані. Виходячи з 
цих ймовірностей, агент може припустити, що користувач шви-
дше видалить повідомлення, ніж прочитає його. Застосування 
ймовірностей дозволяє агенту спростити роботу з електронною 
поштою. 

Примітка. У цих прикладах використовується обмежена 

кількість станів і з'єднань. Ланцюг Маркова може підтримува-

ти дуже велику кількість станів з безліччю з'єднань і моделю-

вати комплексні процеси. 

У наведених прикладах поточний стан завжди є функцією 
попереднього стану, що допускає ймовірність з'єднання. Ця осо-
бливість називається властивістю Маркова. Крім того, в даних 
прикладах певний стан досягається не тільки з одного поперед-
нього стану (наприклад, стан «Читати» на рис. 14). Такі моделі 
відомі як приховані моделі Маркова (Hidden Markov Model), 
або приховані ланцюги Маркова. 

 

 Приховані моделі Маркова 

Зверніть увагу на те, що в попередніх прикладах поточний 
стан ланцюга є виключно функцією попереднього стану з зада-
ною ймовірністю. Це властивість відома як біграмма (Bigram), 
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тобто послідовність двох слів. Якби поточний стан не був функ-
цією попереднього стану, то вибір стану перетворився б на ви-
падковий процес. Стан, залежний від двох попередніх станів, 
називається триграмою. Хоча збільшення залежності від попе-
реднього стану (або контексту) може підвищити корисність лан-
цюга (як показано в розділі про застосування моделі), системні 
вимоги до таких моделей можуть стати дуже високими. У якості 
прикладу розглянемо рис. 15 який показує кількість елементів, 
необхідних для словника в 100 слів. 

 
Розмір Тип Кількість елементів 
2 Біграмма 10000 
3 Триграмма 1000000 
4 Тетраграмма 100000000 
Рис.  15. Розмір контексту і кількість унікальних елементів 

Словник із 100 слів дуже невеликий, але створення біль-
ших біграмм може стати вельми трудомісткою справою. 

 
Цікаві області застосування 

Ланцюги Маркова для прихованих моделей можуть засто-
совуватися в найрізноманітніших галузях, наприклад, при розпі-
знаванні мовлення. Цей метод використовується при обробці 
людського мовлення. Два наступних приклади є не стільки прак-
тичними, скільки теоретичними, але вони дозволять вам краще 
зрозуміти можливості ланцюгів Маркова. 

Розпізнавання мовлення 

Згадайте, що одне і те ж слово може вимовлятися по-
різному в залежності від діалекту або походження мовця (рис. 
13). Це робить побудову систем розпізнавання мови дуже склад-
ним завданням, тому що система повинна працювати з різними 
варіантами вимови для одного і того ж слова. 

Приховані ланцюги Маркова дозволяють спростити сис-
теми розпізнавання мовлення шляхом ймовірнісного аналізу 
мовних фонем. Припустимо, що система налаштована на розпі-
знавання групи слів, два з яких - це «tomorrow» (завтра) і 
«today» (сьогодні). Коли система в перший раз чує фонему «tah», 
вимовлюване слово може бути як «tomorrow», так і «today». Далі 
система аналізує фонему «t»; тепер ймовірність того, що вимов-
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ляється слово «today» дорівнює нулю. При роботі з прихованою 
моделлю фонема «t» є основним станом, тому програма перехо-
дить до обробки наступної фонеми. Використовуючи ймовірнос-
ті при переходах, система розпізнавання мови вибирає оптима-
льний шлях по ланцюгу, щоб визначити ту фонему, яка, швидше 
всього, послідує. 

Даний приклад можна розширити від фонем до слів. 
Отримавши набір слів, що розпізнаються, можна створити лан-
цюг Маркова,  здатний ідентифікувати ймовірність того, що одне 
слово послідує за іншим. Це дозволить системі краще розуміти 
мовлення, орієнтуючись по контексту (рис. 16). 

 
 
Як показують наведені приклади, приховані моделі Мар-

кова можуть спростити такі завдання, як розпізнавання і розу-
міння мовлення. У цьому прикладі введення фонем призвело до 
переходів від одного стану до іншого в межах моделі, що дозво-
лило розпізнати слова. Далі введення слів призвело до змін, що 
допомагають зрозуміти речення по контексту. У наступному 
підрозділі розглядається застосування прихованих моделей Мар-
кова для генерування символів на основі заданих або отриманих 
в результаті навчання ймовірностей переходу. 

Моделювання тексту 

У попередніх прикладах ланцюг Маркова використовував-
ся для ймовірнісної ідентифікації наступного стану з урахуван-
ням поточного стану і зовнішнього стимулу. Тепер ми розгляне-
мо ряд прикладів, в яких відсутній фактор зовнішнього стимулу. 

Видали-
ти 

0,8 

0,2 

0,1 

Набрати 
номер 

0,9 

Ім’я 

Читати 

Додому 

Рис.  16. Ланцюг Маркова для розпізнавання мовлення 
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Це означає, що переходи від одного стану до іншого в ланцюгу 
грунтуються тільки на заданих ймовірностях. На рис. 17 показа-
ний приклад ланцюга Маркова для двох речень. Єдине неуніка-
льне слово у вихідних даних - це слово «is» (є). З однаковою 
ймовірністю за цим словом може слідувати як «a», так і «the». 
Зверніть увагу, що тепер в ланцюгу Маркова можуть бути згене-
ровані чотири речення. 

 
Рис.  17. Приклад біграми зі словником з семи унікальних слів 

Моделювання музики 

Так само, як і зі словами, прихована модель Маркова пра-
цює з нотами при моделюванні музики. Потім ви зможете вико-
ристовувати її при ймовірнісній генерації нот у відповідності зі 
стилем даного композитора. Також модель можна навчати давши 
їй твори кількох композиторів. З комбінацій творів цілком реа-
льно створювати цілі симфонії. 

 

Хід виконання 

Ознайомтеся з теоретичними відомостями. 
Проаналізуйте алгоритм роботи. 
Використовуючи біграми згенеруйте невелику веб 

сторінку, яка базується на оригінальному тексті заданої 
тематики. 

Тематику можна вибрати згідно нижчеподаних варіантів 
або обрати самостійно, попередньо погодивши з викладачем. 

Перевірте роботу програми та покажіть результати 
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викладачу. 
Оформіть і захистіть звіт. 

Варіанти 

1.  Задача масопереносу сольових розчинів. 
2.  Математичне моделювання масопереносу сольових 

розчинів. 
3. Математичне моделювання напружено-деформованого 

стану. 
4.  Теорія прийняття рішень в умовах невизначеності. 
5.  Моделювання ризиків складних систем в соціальній, 

екологічній, економічній та технічній сферах. 
6. Математичне моделювання фільтраційної консолідації 

грунтів. 
7. Математичні моделі руйнування грунтів та грунтових 

споруд. 
8. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в 

економіці. 
9. Штучний інтелект сьогодні. 
10. Історія розвитку штучного інтелекту 
11. Філософські, моральні та соціальні аспекти 

використання штучного інтелекту. 

Зміст звіту 

Назва та мета роботи. 
Теоретичні відомості. 
Фрагмент оригінального тексту, що використовувався для 

навчання. 
Матриця біграми. 
Отриманий текст. 
Висновки 

Контрольні запитання 

Що таке ланцюг Маркова? 
Що таке прихована модель Маркова? 
Що таке біграмма? 
Що таке тріграмма? 
Які області застосування ланцюгів Маркова? 
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Лабораторна робота №5. Алгоритм 
ART1. 

Мета роботи: ознайомитись з алгоритмами 

кластеризації. Реалізувати задачу персоналізації з 

використанням алгоритму ART1 

Теоретичні відомості 

Дана лабораторна робота присвячена знаменитому алгори-
тмом Гросберга і Карпентера, ART1, який був першим в сім'ї 
алгоритмів теорії адаптивного резонансу (Adaptive Resonance 
Theory). Це дуже простий алгоритм з навчанням, заснований на 
принципі біологічної мотивації. Після докладного розгляду ал-
горитму ART1 його работа буде продемонстрована на прикладі 
персоналізації (дана проблема також відома як система видачі 
рекомендацій). 

Алгоритми кластеризації 

Алгоритм кластеризації ( Clustering algorithm ) - це метод, 
завдяки якому дані поділяються і об'єднуються в невеликі групи 
(кластери) за принципом аналогії. За тим же принципом 
здійснюється відкидання несхожих даних, тому головним зав-
данням при розбитті даних на кластери є класифікація. Хоча 
класифікація використовується в багатьох випадках, її основне 
призначення - вивчення даних у кластерах для виявлення 
відмінностей між ними. 

Біологічна мотивація 

Алгоритми кластеризації мають біологічне походження, 
оскільки надають можливість навчання за допомогою кла-
сифікації. Людський мозок вивчає нові поняття, порівнюючи їх з 
уже існуючими знаннями. Ми класифікуємо нове, намагаючись 
об'єднати його в одному кластері з чимось, що нам вже відомо 
(це є основою для розуміння нового). Якщо нове поняття не 
можна пов'язати з тим, що ми вже знаємо, нам доводиться ство-
рювати нову структуру, щоб зрозуміти явище, яке виходить за 
рамки існуючої структури. Згодом ця нова модель може стати 
основою для засвоєння іншої інформації. 

Об'єднуючи нові поняття в кластери з вже існуючими 
знаннями, а також створюючи нові кластери для засвоєння абсо-
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лютно нової інформації ми вирішуємо проблему, яку Гросберг 
назвав «дилемою стабільності -гнучкості». Питання полягає в 
тому, як класифікувати нові дані і при цьому не знищити вже 
вивчені. Алгоритм ART1 включає всі необхідні елементи, які 
дозволяють не тільки створювати нові кластери при виявленні 
нової інформації, а й реорганізовувати вже існуючі кластери. 

Алгоритм ART1 

Алгоритм ART1 працює з об'єктами, які називаються век-
торами ознак (Feature vector). Вектор ознак є масивом двійкових 
значень, що представляють певний тип інформації. Прикладом 
вектора ознак може служити вибір покупок (рис. 18). Кожен 
об'єкт вектора ознак показує, чи придбав покупець товар (якщо 
так, то значення дорівнює 1, якщо ні - 0). Покупець на рис. 18 
купив молоток і гайковий ключ. 
Молоток Автомобіль Цвяхи Ручка Гайковий 

ключ 
Олівець 

1 0 0 0 1 0 

Рис.  18. Приклад вектора ознак 

Цей вектор ознак описує, які товари купили покупці. Зби-
раються вектори ознак покупців, до яких потім застосовується 
алгоритм ART1, щоб розділити інформацію на кластери. Ідея 
полягає в тому, щоб група схожих даних про покупця (міститься 
в кластері) повідомляла цікаву інформацію про параметри для 
групи покупців. 

ARTI в деталях 

Ми почнемо розгляд з групи векторів ознак (Feature vector  
назвемо ці вектори Е1..К) і групи ініціалізованих векторів-
прототипів (Prototype vector, Р1..N). Вектор-прототип є центром 
кластеру. Завдяки вектору-прототипу, вектори-ознак розподіля-
ються по кластерам. Кількість векторів-прототипів, рівне N, є 
максимальною кількістю кластерів, що можуть підтримуватися. 
Параметр d показує довжину вектора. Ми ініціалізуємо параметр 
уважності (ρ або rho), рівний невеликому значенню між 0.0 і 1.0, 
а також бета-параметр (β), рівний невеликому додатньому ціло-
му числу. Список робочих параметрів представлений на рис. 19, 
а сама схема роботи алгоритму на рис. 20. 
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� ∩ � побітовий AND-вектор 

‖�‖ значимість v 

N кількість прототипів (макс. к-ть 
кластерів) 

� параметр уважності (0 ! � " 1� 

E ознаки 

d довжина вектора 

P прототип 

� параметр схожості 

Рис.  19. Основні параметри алгоритму 

де побітовий AND-вектор – це результат побітового AND двох 
векторів. В результаті отримуємо новий вектор. Значимість v – 
це число одиничних розрядів вектора, які рівні одиниці. 
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Рис.  20. UML діаграма роботи алгоритму ART 

1) Оскільки спочатку немає жодного вектора-прототипу, то 
створюється перший вектор-прототип з першого вектора ознак. 
Тобто  

�# � $# 
2) Тест на схожість. Відбувається перевірка на схожість 

всіх наступних векторів ознак з вектором-прототипом. Ціль пе-
ревірки – визначити, наскільки схожі вектор-ознак з вектором-
прототипом. Для цього використовується формула: 

‖�� ∩ $‖

�� � ‖��‖�
%

‖$‖

�� � &�
; 

�-параметр використовується для того, щоб вибрати прото-
типи, в яких більше одиниць, ніж у векторі ознак, що перевіря-
ється. Якщо тест на схожість пройшов успішно, виконується 
наступний тест, щоб перевірити вектор-ознак і вектор-прототип 
на параметр уважності. 

3) Тест на уважність. Задачою даного тесту є визначення 
розміру кластеру. Якщо параметр уважності є великий, то фор-
муються великі кластери (кластери з великою кількістю даних). 
При зменшенні значення створюються кластери з меншою кіль-
кістю даних.  
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4) Якщо тест на уважність пройдений, то алгоритм додає 
поточний вектор ознак у вектор-прототип за наступною форму-
лою: 

�� � �� ∩ $; 
Тобто відбувається просте злиття вектора ознак і вектора 

прототипу за допомогою операції AND. Якщо тест на схожість 
або уважність не було пройдено, тоді перевіряється наступний 
вектор-прототип. Якщо всі вектори протопити були перевірені і 
при цьому вектор ознак не було поміщено в кластер, то створю-
ється новий вектор-прототип з вектора ознак. Це приводить до 
формуванню нового кластера. 

Хоча всі вектори ознак розміщені по кластерах – необхідно 
здійснити перевірку. Адже в процесі роботи могли з’явитися 
нові кластери і вектори ознак потрібно перемістити в 
новостворені кластери. 
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Задача персоналізації 

Розглянемо задачу персоналізації на прикладі видачі реко-
мендацій. Персоналізація полягає в тому, що перед тим, як по-
купець робить замовлення, наприклад на Інтернет-сайті, сайт 
може рекомендувати інші товари, які можуть більше підійти 
відвідувачу.  

Персоналізація з використанням алгоритму ART1 склада-
ється з двох етапів: 

1) Спочатку виконується стандартний алгоритм ART1 для 
вектора ознак (наприклад, дані про покупців).  

2) Далі, щоб отримати рекомендацію, аналізується вектор 
ознак (який відображає покупця, якому необхідно дати рекоме-
ндацію), а також новий елемент, який називається вектором 
сумування. Вектор сумування представляє собою суму стовпців 
векторів ознак в кластері.  

 
Рис.  21. Задача персоналізації 

 
Рекомендація видається по принципу: вибирається той 

товар, який ще покупець не купив, але інші покупці з даного 
кластера, до якого належить досліджуваний об’єкт вже цей 
товар купили. 
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Хід виконання 

Ознайомтеся з теоретичними відомостями. 
Оберіть довільну тему для демонстрації алгоритму або 

запитайте у викладача. 
Створіть зручний користувацький інтерфейс для 

вирішення задачі персоналізації. 
Перевірте роботу програми та покажіть результати 

викладачу. 
Оформіть і захистіть звіт. 
 

Зміст звіту 

Назва та мета роботи 
Теоретичні відомості 
Код програми 
Висновки 
 
 

Контрольні запитання 

Що представляє собою теорія адаптивного резонансу? 
Що таке алгоритм кластеризації? 
Яка біологічна мотивація алгоритму? 
Алгоритм ART1 
Параметри алгоритма ART1 
Що таке вектор ознак? 
Що таке уважність? 
Задача персоналізації 
Області застосування даного алгоритму. 
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Лабораторна робота №6. Нейронні 
мережі 

Мета роботи: Ознайомитись з алгоритмом 

зворотнього розповсюдження  

Теоретичні відомості 

Нейронні мережі представляють собою спрощену модель 
людського мозку. Мозок складається з нейронів, які є «процесо-
рами». Нейрони з’єднуються один з одним за допомогою синап-
сів і аксонів, кожен з яких з’єднаний з тисячею інших нейронів. 
Структура мозку багатоциклічна, але її можна розглядати як 
багатошарову. 

В спрощеному вигляді, зовнішній шар передає імпульси 
зовнішнього середовища, середній шар (кора головного мозку) 
опрацьовує імпульси, а вихідний шар визначає дію. 

Одношаровий перцептрон 

SLP – single layer perceptron схематично зображено на рис. 
22. 

 

 
Рис.  22. Схематичне зображення одношарового перцептрону 

∑+= ii wuw0γ . 
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SLP представляє концептуальну модель нейрону, яка 

складається з одного процесору. ∑+= ii wuw0γ . Кожне 

з’єднання до ядра включає коефіцієнт, що називається факто-

ром ваги, він визначає вплив комірки iu . Позитивні ваги підси-

люють вплив, а негативні зменшують.  
Значення 0w  називається вхід-зміщення, яке починає або 

завершує роботу перцептрону. Формула зазначена вище є функ-
цією, що сумує всі сигнали на всіх входах і додає зміщення. 

Після того як буде врахований вихід, результат передаєть-
ся в активаційну функцією. 

Багатошарова модель перцептрона представлена на рис. 
Рис.  2323. 

 
Рис.  23. Вигляд багатошарової моделі перцептрона 

Дана багатошарова мережа складається із вхідного, про-
міжного (прихованого) і вихідного шарів. 

Вхідні комірки 1u  та 2u  просто задаються вхідні значення 

для мережі. Приховані і вихідні комірки представляють собою 
функцію 

∑
=

+=
n

i

ii wuw
1

0γ  

В мережі з прихованим вхідним шаром спочатку викону-
ється розрахунок прихованого шару, а потім його результат пе-
редається для розрахунку вихідного. 
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Якщо детальніше глянути на роботу тільки вихідного ша-
ру, то це виглядає згідно рис. 24. 

 
Рис.  24. Деталізований вигляд перцептрону 

Де ( )f x  - активаційна функція стискання, яка називається 
сигмоїд (рис. 25). 

 

xe
xf

−+
=

1

1
)(  

 

 
Рис.  25. Активаційна функція сигмоїда 
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Навчання за допомогою алгоритму зворотнього розпо-

всюдження. 

Зворотнє розповсюдження (Backward error propagation, 
simply backpropagation backpropagation algorithm) – це самий 
популярних алгоритм для навчання за допомогою зміни ваг 
зв’язків. 

 

Алгоритм: 

1. Випадковим чином задаються ваги для багатоша-
рової мережі. Береться приклад вхідного сигналу Е 
і маємо еталонне значення С. 

2. Розраховуємо пряме проходження сигналу через 
мережу (формула вагових сум і активаторів-
сигмоїд). 

3. З виходів починається зворотній рух, при якому 
обраховується помилка. 

( ) ( )0 5 5 51iC u u uδ = − − , для вихідної комірки 

( ) ( ), 0,
, 1i m j i im m i

w u uδ δ
>

= −∑ , для всіх прихованих ко-

мірок 
m – усі комірки пов’язані з прихованим шаром; 
w - ваги; 
u – активація. 
Ваги у мережі оновлюються таким чином: 

0ij ij iw w uρδ′ = +  - між прихованим шаром і виходом. 

ij ij i iw w uρδ′ = +  - між вхідним і прихованим шарами. 

ρ  - коефіцієнт навчання, що обмежує зміну, яка може ві-
дбутися за один крок. Краще спочатку вибирати невелике зна-
чення (наприклад 0.1), а потім його збільшувати. 

 
Просування вперед у мережі розраховує активацію комі-

рок і вихід. Просування назад дозволяє мінімізувати помилку. 
При невеликому коефіцієнті навчання процес може зайняти бі-
льше часу, але ми мінімізуємо можливість пропустити правиль-
ні ваги. Якщо коефіцієнт дуже великий мережа може не зійтись, 
тобто не будуть знайдені правильні ваги зв’язків.  
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Розглянемо приклад алгоритму зворотнього розповсю-
дження для нейронної мережі (рис. 26). 

 
Рис.  26. Багатошаровий перцептрон із вказанами вагами та еталонними 

значеннями 

Рахуємо просування вперед для прихованого шару: 

( )
( ) ( )

3 31 1 23 2

1 0 0.5 1 1 1.5 0.81757

b
u f w u w u w

f f

= + + =

= ⋅ + ⋅ + = =
 

( )
( ) ( )

4 41 1 42 2

( 1) 0 2 1 1 3 0.95

b
u f w u w u w

f f

= + + =

= − ⋅ + ⋅ + = =
 

Сигнал досягнув прихованого шару, тепер рахуємо на ви-
ході з мережі 

( ) ( )
( )

5 53 3 54 4 1.5 0.81 ( 1) 0.95 1

1.295 0.78

b
u f w u w u w f

f

= + + = ⋅ + − ⋅ + =

= =
         Ми отримали значення 0.78, проте правильним рішенням є 
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1. Спробуємо зменшити помилку шляхом зворотнього розпо-
всюдження. 

Порахуємо середньо квадратичну помилку. Яка зазвичай 
використовується для корекції вагових коефіцієнтів 

0238.0)78.01(5.0 2 =−=err  
Помилка на вихідному вузлі: 

0373.0)78.01(78.0)78.01(0 =−⋅⋅−=δ  

Для прихованого шару: 

( ) ( )4 0 54 4 41

0.0373( 1) 0.9525(1 0.9525) 0.001685
u w u uδ δ= ⋅ − =

= − ⋅ − = −
 

( ) ( )3 0 53 3 31 0.0373 1.5 0.81 (1 0.81) 0.0083u w u uδ δ= ⋅ − = ⋅ ⋅ ⋅ − =
 

Змінюємо ваги з’єднань з коефіцієнтом навчання 0,5: 

0ij ij iw w uρδ′ = +  - між прихованим шаром і виходом. 

54 54 0 4

53 53 0 3

1 0.5 0.0373 0.95 0.9882

1.5 0.5 0.0373 0.8175 1.5152

w w u

w w u

ρδ

ρδ

′ = + = − + ⋅ ⋅ = −

′ = + = + ⋅ ⋅ =
 

 
Оновлюємо зміщення (bias) для вихідної комірки 

 w5,b = w5,b + (ρ * 0.0373 * bias5) 

w5,b = 1 + (0.5 * 0.0373 * 1) 

w5,b = 1.01865 

Отже, для 54w  вага була зменшена, а для 53w - збільшена. 

 
Рахуємо зміну ваг для прихованого шару 

ij ij i iw w uρδ′ = +  - між вхідним і прихованим шарами. 

w4,2 = w4,2 + (ρ * -0.0016851 * u2) = 2 + (0.5 * -0.0016851 * 1) = 
1.99916 
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w4,1 = w4,1 + (ρ * -0.0016851 * u1) = -1 + (0.5 * -0.0016851 * 0) 
= -1.0 

w3,2 = w3,2 + (ρ * 0.0083449 * u2) = 0.5 + (0.5 * 0.0083449 * 1) 
= 0.50417 

w3,1 = w3,1 + (ρ * 0.0083449 * u1) = 1.0 + (0.5 * 0.0083449 * 0) 
= 1.0 

Рахуємо зміщення для комірок 

w4,b = w4,b + (ρ * -0.0016851 * bias4) = 1.0 + (0.5 * -0.0016851 * 
1) = 0.99915 

w3,b = w3,b + (ρ * 0.0083449 * bias3) = 1.0 + (0.5 * 0.0083449 * 
1) = 1.00417 

Ми оновили всі ваги для даного сигналу, перерахуємо ви-
хідний сигнал з новими вагами. 

u3 = f(w3,1u1 + w3,2u2 + wb*bias) = f(1*0 + 0.50417*1 + 
1.00417*1) = f(1.50834) = 0.8188 

u4 = f(w4,1u1 + w4,2u2 + wb*bias)= f(-1*0 + 1.99916*1 + 
0.99915*1) = f(2.99831) = 0.952497 

u5 = f(w5,3u3 + w5,4u4 + wb*bias) = f(1.51525*0.8188+ -
0.9822*0.952497 + 1.01865*1) = f(1.32379) = 0.7898 

err = 0.5 * (1.0 - 0.7898)2 = 0.022 

Отже, нова помилка 0.022 є меншою за попередню 0,02389. 
Це свідчить про успішність роботи даного алгоритму. 

Застосування: 

• Розпізнавання образів; 
• Комп’ютерні ігри. 
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Застосування нейронних мереж в комп’ютерних іграх. 
В комп’ютерних іграх використовуються нейроконтроле-

ри для персонажів. Нейроконтролер – нейронна мережа, що 
використовується для керування (рис. 27). Наперед не можна 
передбачити всі можливі ситуації поведінки персонажа, тому 
спочатку він навчається на найбільш очевидних ситуаціях, а для 
іншого нейроконтролер приймає раціональне рішення. 

Найбільш широко використовуються архітектури з одним 
прихованим шаром. Кількість комірок визначається експериме-
нтально. Мала кількість приводить до помилок при класифіка-
ції. 

 
Рис.  27. Взаємодія нейроконтролера із навколишнім середовищем 

 
В попередньому прикладі ми розглядали нейронну мережу з 
одним виходом, проте в комп’ютерних іграх використовується 
дещо інша архітектура – мережа побудована за принципом «пе-
реможець отримує все» (рис. 28). 
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Рис.  28. Принцип "переможець отримує все" 

Тобто вихідна комірка з більшою сумою ваг є переможцем 
групи і допускається до дії. 

 
ПРИКЛАД 
Персонаж виконує дії: атакувати, бігти, ухилятися, хова-

тися. 
Вхідні параметри:  
здоров’я = 0 (погане), здоров’я = 2 (добре). 
наявність ножа 
наявність пістолета 
присутність ворога 
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Рис.  29. Нейромережа агента комп'ютерної гри 

Виходи визначають дії персонажа: 
• атакувати – атака ворогів в полі зору; 
• бігти; 
• ухилятися – випадковий рух; 
• ховатися. 
Відповідна нейромережа буде мати вигляд представ-
лений на рис. 29. 
Навчання нейроконтролера 

Навчання полягає в наданні деяких навчальних прикладів, 
що складаються з невеликої групи бажаних дій. Далі використо-
вується алгоритм зворотнього розповсюдження і виконуються 
ітерації для мінімізації помилки. 

 
Дані для тестування: 

Здоров’я Має ніж Має пістолет Є ворог Дія 

2 0 0 0 Ухилятися 

2 0 0 1 Ухилятися 
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2 0 1 1 Атакувати 

1 0 0 1 Ховатися 

2 1 0 2 Ховатися 

2 1 0 1 Атакувати 

Дані передаються в довільному порядку, кількість ітерацій 
не задається точно.  

 
Зменшення помилки в процесі навчання виглядає наступ-

ним чином (рис. 30). 

 
Рис.  30. Зменшення помилки в результаті навчання 

 
Після навчання контролера, треба перевірити роботу на 

інших ситуаціях. Для ситуації {2,1,1,2} персонаж вибрав «ата-
кувати». Для {2,1,0,3,} – «ховатися». Для {0,1,0,3} – «бігти». 
Тобто цілком розумний вибір для даних ситуацій. Таким чином 
нейроконтроллер правильно генерує дію в залежності від обста-
вин. 

В грі можна зробити механізм навчання. 
 

Хід виконання 

Ознайомтеся з теоретичними відомостями. 
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Реалізуйте модель системи з агентами. Створіть зручний 
користувацький інтерфейс в якому можна було б спостерігати за 
навколишнім середовищем, переглядати «мозок» конкретного 
агента (нейронну мережу). 

Додайте можливість навчання нейронній мережі згідно 
алгоритму зворотнього розповсюдження. Порівняйте результати. 

Перевірте роботу програми та покажіть результати 
викладачу. 

Оформіть і захистіть звіт. 
 

Зміст звіту 

Назва та мета роботи 
Теоретичні відомості 
Вибіркові скріншоти навколишнього середовища 
Нейронні мережі мозку вибіркових агентів (хижака і 

травоїдного) з поясненнями 
Висновки 
 
 

Контрольні запитання 

Який природній зміст алгоритму? 
Модель харчового ланцюга 
Анатомія агента. Сенсори 
Анатомія агента. Активатори 
Анатомія агента. Мозок 
Анатомія агента. Енергія і метаболізм 
Анатомія агента. Репродукція 
Анатомія агента. Смерть 
Як працює нейронна мережа за принципом «переможець 

отримує все»? 
Які стратегії можуть виникати при роботі лабораторної 

задачі? 
Для чого можуть використовуватись алгоритми штучного 

життя? 
Алгоритм зворотнього розповсюдження. 
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1. Тим Джонс М. Программирование искусственного интелекта 
в приложениях. – Москва, 2004. – 311 с. 

2. Суботтін С.О. Подання і обробка знань у системах штучного 
інтелекту та підтримки прийняття рішень. – Запоріжжя, 2008. 
– 342 с 

3. Местецкий Л.М. Математические методы распознавания 
образов. Курс лекций. – МГУ, 2004. – 85 с. 

4. Хайкин С. Нейронные сети Полный курс. –М. : Издательский 
дом “Вильямс”, 2006. – 1104 с. 

5. Уоссермен Ф. Нейрокомпьютерная техника: Теория и практи-
ка. - М.: Мир, 1992. - 184 с. 

6. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации. - 
М. Финансы и статистика, 2002. - 344 с. 
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інтелекту» 
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Мета роботи: ознайомитися з алгоритмами моделі Маркова. 
Згенерувати текст вибраної тематики використовуючи ланцюги 
Маркова. 

Хід роботи 

1. На вході наша програма отримує аргумент типу String. 

Для початку нам потрібно розбити даний аргумент на слова. Для 

цього було написано функцію devide. В результаті ми отримуємо 

список слів. 

public static List<String> devide(String someString){ 
 

String[] str = someString.split(" "); 
List<String> l = new ArrayList<String>(); 
List<String> l2 = new ArrayList<String>(); 
 
for(int i =0; i<str.length;i++){ 
l.add(str[i]); 

} 
for(int i =0; i<l.size();i++){ 
if(l.get(i).indexOf('.')>0  
||l.get(i).indexOf(',')>0||l.get(i).indexOf('?')>0 || 

l.get(i).indexOf('!')>0 || l.get(i).indexOf(';')>0 || 

l.get(i).indexOf(':')>0){ 

l2.add(l.get(i).substring(0, l.get(i).length()-1)); 

l2.add(l.get(i).substring(l.get(i).length()-1, 

l.get(i).length())); 

} 
else 
l2.add(l.get(i)); 

} 
return l2; 

} 

2. Створюємо таблицю біграмм, збережемо її у вигляді 

списку відображень, де ключ - це префікс, а значення – всі можливі 

суфікси. Додамо до цього списку розділові знаки, що вказують на 

кінець речення, а їхніми суфіксами будуть слова, що починаються з 

великої букви. 
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3. Напишемо метод random, який для заданого префікса 

буде вибирати випадковий суфікс. 

public static String random(List<String> l) 
{ 
   return l.get((int) (l.size()*Math.random())); 

} 

4. Об’єднуємо всі написані методи в головний – markov. 

Вхідними даними є аргумент типу String та кількість 

слів у створеному тексті. 

public static String markov(String str, int number) 
{ 

Map<String,List<String>> map = groupByWord(devide(str)); 

String begining = random(map.get("."));; 

String randWord=""; 

String res=begining+" "; 
for(int i =0; i<number;i++){ 
 randWord=random(map.get(begining)); 

 res+=randWord+" "; 

 begining=randWord; 

} 
if(res.charAt(res.length()-1)!='.' || 
res.charAt(res.length())!='?'|| 

res.charAt(res.length())!='!') res+="."; 
return res; 

} 

5. Пишемо клас GUI, який буде відповідати за графічний 

інтерфейс. 
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Рис 1. Вікно програми «Модель станів» 

6. Перевіримо роботу програми. Процес роботи зображено 

на рис .1.  

Оригінальний текст: 

Машинне навчання — це розділ штучного інтелекту, має за 

основу побудову та дослідження систем, які можуть самос-

тійно навчатись з даних. Наприклад, система машинного  

… 

У 1959 році Артур Самуїл визначив машинне навчання як 

«Поле дослідження, яке дає комп'ютерам можливість навча-

тися, не будучи явно запрограмованим». 

Текст згенерований програмою: 

Узагальнення є частиною всіх систем , які можуть самостій-

но навчатись з даних ; умови , які можуть самостійно навча-

тись з даних і функцій оцінки цих даних .  

… 
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навчання розглядаються уявлення та не-спам папки . Оптич-

не розпізнавання символів , які можуть самостійно навча-

тись з даних і функцій оцінки цих даних . 

 

 

Висновок: під час виконання лабораторної роботи я ознайо-

мився з алгоритмами моделі Маркова. Згенерував текст вибраної 

тематики використовуючи ланцюги Маркова. Отриманий текст 

містить читабельну структуру проте позбавлений змісту. Для 

вирішення цієї проблеми можна використати триграми замість 

біграм. Однак їх використання суттєво накладає обмеження на 

апаратні ресурси обчислювальної системи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


